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След предложението за резолюция се вмъква следното: 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: СПИСЪК НА ОБРАЗУВАНИЯТА ИЛИ ЛИЦАТА, 

ПРЕДОСТАВИЛИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА 

Настоящият списък е изготвен на изцяло доброволна основа, като изключителна 

отговорност за него носи докладчикът. 

При подготовката на настоящия доклад докладчикът е получил информация от 

следните образувания  или лица: 

 

Образувание и/или лице 

Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност и нейния персонал 

Европейски комисар по европейската политика за съседство и преговорите за 

разширяване, и неговия персонал (членове на кабинета, началник отдел, и др.) 

Заместник генерален секретар на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) 

Директор в ЕСВД за Западна Европа, Западни Балкани и Турция 
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Ръководител на бюрото на ЕС в Косово/специален представител на ЕС в Косово, както 

и ръководител на отдела за политическа, икономическа и европейска интеграция и на 

Службата на ЕС 

Ръководител на мисията EULEX и нейния персонал 

Държавен департамент на САЩ — бюро за Косово 

Представители на секретариата на Регистъра на специализираните съдебни състави 

Посланици и представители на посолствата и консулствата в Косово (Австрия, Белгия, 

България, Чешка република, Хърватия, Финландия, Германия, Великобритания, 

Гърция, Унгария, Италия, Люксембург, Словакия, Словения, Нидерландия, Румъния, 

Швеция) 

Посолство на Австрия в Сърбия  

Представител на Австрийското федерално канцлерство 

Представител на министерството на външните работи на Австрия 

Президент на Косово 

Министър-председател на Косово 

Министър на правосъдието на Косово, министър на външните работи, министър по 

европейските въпроси, министър на вътрешните работи и други членове на 

правителството 

Председател на парламента на Косово 

Членове на Асамблеята на Косово (от партиите PDK, LDK, Vetëvendosje!, AAK, 

NISMA, SRPSKA Lista, 6+; членове на комисията по външни работи)  

Посланик на Косово в Белгия; в Австрия;  

Агенция за развитие на Австрия 

Европейски съюз за радиоразпръскване 

Организации на гражданското общество:  

Косовска фондация за гражданско общество 

Мрежа на жените в Косово 

„ILGA Europe“ 

Асоциация на професионалните журналисти на Косово 

Приятели на Косово (Австрия) 

Интервюта и разговори с медии 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vet%C3%ABvendosje
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(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


